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PRESSMEDDELANDE 
Göteborg 2023–02–03 

PowerCell utvecklar nästa generations 
bränsleceller till flyg som en del av EU-initiativet 
Clean Aviation Joint Undertaking 
 
PowerCell har gått med i Newborn-projektet, en del av EU-initiativet Clean Aviation 
Joint Undertaking som har som mål att utveckla miljömässigt hållbart flyg. Projektet 
kommer att utveckla ett flygcertifierat bränslecellssystem på flera megawatt som 
drivs med vätgas. 
EU:s Clean Aviation Joint Undertaking omfattar totalt 20 projekt med en sammanlagd budget om 
mer än 700 MEUR och som syftar till att stödja EU:s Green Deal. Newborn-projektet leds av 
Honeywell, en ledare inom den globala flygindustrin, tillsammans med 18 partners från tio 
europeiska länder. 
 
PowerCell kommer att bidra med sin tekniska kunskap och toppmoderna bränslecellsteknologi till 
Newborn-projektet för att utveckla en ny 300 kW produktplattform. PowerCell har en ledande 
position inom elektriska drivlinor med bränsleceller för flyg och tecknade nyligen ett kontrakt med 
ZeroAvia för branschens första serieleveranser av bränslecellstackar för flygplan. 
 
"Jag är mycket glad över att PowerCell har gått med i Newborn-projektet", säger Lisa Kylhammar, 
SVP Engineering på PowerCell. "Jag är övertygad om att samarbetet inom projektet mellan våra 
ledande bränslecellsingenjörer och experter från flygindustrin kommer göra att vi kan utmana 
gränserna för hur lätta och energitäta stackar som går att producera." 
 
Många andra branscher har samma krav på hög effekttäthet för en bränslestack som flygindustrin. 
PowerCell förväntar sig därför att kunna applicera den framtida produktplattformen även på andra 
kundsegment som har höga krav på tålighet och slitstyrka. 
 
"Vi är stolta över att ha blivit utvalda att vara en del av Newborn-projektet", säger Richard Berkling, 
vd för PowerCell. "Vi är fast beslutna att bidra till målen i Parisavtalet och en viktig del i detta 
åtagande är att vara en del av utvecklingen av utsläppsfritt flyg." 

 
För mer information kontakta gärna: 
Richard Berkling   
Vd    
Tel: +46 31 720 36 20     
E-post: richard.berkling@powercellgroup.com           
 
Om PowerCell Sweden AB (publ) 
PowerCell Sweden AB (publ) utvecklar och tillverkar bränslecellsstackar och -system med en unikt 
hög effekttäthet, för stationära och mobila användningsområden. Bränslecellerna drivs av ren eller 
reformerad vätgas och genererar elektricitet och värme utan några andra utsläpp än vatten. Stackarna 
och systemen är kompakta, modulära och skalbara och därmed lätta att anpassa till kundernas behov. 
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PowerCell grundades 2008 som en industriell spin-out från Volvokoncernen. Bolagets aktie (PCELL) 
handlas sedan 2014 på Nasdaq First North Growth Market, Stockholm. G&W Fondkommission är 
Certified Adviser, e-post: ca@gwkapital.se, telefon: +46 8 503 000 50. 
 
Om Clean Aviation 
Clean Aviation Joint Undertaking är EU:s ledande forsknings- och innovationsprogram för att 
utveckla flyget mot en hållbar och klimatneutral framtid. Genom att sammanföra de bästa talangerna 
och kapaciteten från den privata och offentliga sektorn och utveckla banbrytande teknik, och göra 
dessa tillgängliga för en transformation av flygplansprestanda på 2030-talet, kommer Clean Aviation 
Joint Undertaking att bana väg mot EU:s ambition klimatneutralitet till 2050. Genom att agera i 
centrum för ett brett och mångsidigt ekosystem av aktörer över hela Europa, allt från flygindustrin, 
banbrytande små och medelstora företag, forskningsanläggningar och akademier, fungerar det som 
ett nav för nya idéer och djärva innovationer. Som ett europeiskt offentligt-privat partnerskap driver 
Clean Aviation vetenskapen inom flyg bortom fantasins gränser genom att skapa ny teknik som 
avsevärt kommer att minska flygets påverkan på planeten. Det gör att framtida generationer kan dra 
nytta av de sociala och ekonomiska fördelarna med flygresor långt in i framtiden. Läs mer på clean-
aviation.eu 
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